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RAMY PRAWNE 
I ORGANIZACYJNE

Uniwersytet Warszawski i szkoły doktorskie



PODSTAWA PRAWNA

▪Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce 
▪przepisy wprowadzające

▪Regulaminy szkół doktorskich na Uniwersytecie 
Warszawskim z 26 czerwca 2019 r. (4 regulaminy)

▪Uchwała nr 432 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie programów kształcenia w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu 
Warszawskiego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5976&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2F2021%2Easpx
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4901/M.2019.158.432.pdf


DOKTORANCI/TKI
W SZKOŁACH DOKTORSKICH

▪Doktorant/ka NIE jest studentem/ką

▪Doktorant/ka kształci się w szkole doktorskiej

▪Doktorant/ka jest młodym naukowcem/czynią

▪kształcenie w szkołach doktorskich jest BEZPŁATNE (dla wszystkich)

▪każdy doktorant/ka w szkole doktorskiej otrzymuje stypendium

(jeżeli nie posiada już stopnia naukowego doktora)



SZKOŁY DOKTORSKIE NA UW

Można być doktorantką/tem tylko jednej Szkoły Doktorskiej.

Szkoły Doktorskie zajmują się prowadzeniem KSZTAŁCENIA, a nie prowadzeniem BADAŃ.

Badania prowadzone są na wydziałach, na których zatrudnione są promotorki/rzy.

▪Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

▪Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

▪Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

▪Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Rady Szkół Doktorskich (dwoje przedstawicieli doktorantek/ów w każdej Radzie)



DOKTORANCI/TKI
A ZATRUDNIENIE

Doktorant/ka nie może być zatrudniona jako nauczyciel/ka akademicka ani
pracownica/k naukowy (umowa cywilnoprawna nie jest zatrudnieniem! *).

▪Wyjątki:

• zatrudnienie doktoranta/ki w celu realizacji projektu badawczego (NAWA, NCBiR, NCN lub
międzynarodowy konkurs), projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub przez inny podmiot przyznający grant,

• zatrudnienie doktoranta/ki po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym (w przypadku
zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość
stypendium wynosi w tym wypadku 40% pełnej kwoty),

• zatrudnienia doktoranta/ki, której nie przysługuje stypendium doktoranckie.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej wlicza się w staż pracy (maks. 4 lata) w przypadku obrony
pracy doktorskiej.



ZAJĘCIA

▪każdy doktorant/ka ma możliwość zrealizowania pełnej ścieżki kształcenia w języku
angielskim

▪zajęcia ogólnouniwersyteckie dla wszystkich doktorantek/ów (dydaktyka szkoły
wyższej, etyka, prawo autorskie, transfer wiedzy, pozyskiwanie grantów, wystąpienia
publiczne)

▪zajęcia organizowane przez szkołę dla wszystkich doktorantek/ów na 8 poziomie PRK
(mogą się różnić dyscyplinowo, metodyka, metodologia, warsztat naukowca,
seminaria, konferencje interdyscyplinarne, zajęcia specjalizacyjne)

▪dodatkowe zajęcia – nie muszą być na 8 poziomie PRK

▪praktyki – różnice w dyscyplinach (maks. 60 godzin rocznie)

▪Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska – program wg wybranej wiodącej dyscypliny



▪osoby z niepełnosprawnościami – zarządzenie dotyczące form wsparcia dla
studentek/ów i doktorantek/ów z niepełnosprawnościami lub chorobami
przewlekłymi na Uniwersytecie Warszawskim

▪lektoraty – 2 semestry nauki (120h, 4ECTS)

▪egzaminy certyfikacyjne z biegłości językowej – bezpłatne żetony
na 2 podejścia do tego samego egzaminu

▪zajęcia sportowe – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW, III tura,
rejestracja żetonowa

KSZTAŁCENIE
W SZKOŁACH DOKTORSKICH

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5548/M.2020.345.Zarz.170.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5567/M.2020.364.Zarz.187.pdf


OBOWIĄZKI

▪Doktorant/ka jest obowiązana/y do poszanowania godności wszystkich członkiń/członków
wspólnoty Uniwersytetu i dobrych obyczajów akademickich.

▪Doktorant/ka jest obowiązana/y do postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz
realizowania programu kształcenia.

▪Doktorant/ka jest obowiązana/y do udziału w zajęciach wynikających z programu kształcenia.

▪Doktorant/ka jest obowiązana/y do przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz
BHP.

▪Doktorant/ka jest obowiązana/y do terminowego składania sprawozdania rocznego na temat
postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

▪Doktorant/ka jest obowiązana/y do korzystania z USOS, przyznanego konta pocztowego
o domenie identyfikowanej z UW oraz posiadać identyfikator ORCID.

https://www.buw.uw.edu.pl/orcid/


DYDAKTYKA

▪Praktyka zawodowa powinna mieć formę prowadzenia zajęć lub uczestnictwa w ich 
prowadzeniu.

▪Minimum 0 godzin, maksimum 60 godzin rocznie (zgodnie z programem 
kształcenia w danej Szkole i dyscyplinie).

▪Arkusz zaliczenia praktyk.

▪Praktyka ma charakter nieodpłatny.

▪Doktorant/ka może prowadzić samodzielnie zajęcia po zaliczeniu zajęć 
rozwijających umiejętności dydaktyczne doktorantek/ów.

▪Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktorantki/ów podlegają obowiązkowej 
ewaluacji przez studentki/ów.



DOBRE PRAKTYKI W NAUCE

▪Obowiązek przestrzegania praw autorskich.

▪Plagiat – odpowiedzialność dyscyplinarna, a nawet prawna (również pozbawienie
stopnia bądź tytułu naukowego).

▪Regulamin zarządzania własnością intelektualną na UW.

https://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4040/M.2017.80.U.68.pdf


SZKOŁY DOKTORSKIE

▪Organizację i kształcenie w szkole doktorskiej określają Regulaminy Szkół
Doktorskich.

▪Dyrektorzy Szkół Doktorskich (do 31.12.2024 r.):
▪dr hab. Monika Rekowska, prof. UW (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)
▪prof. dr hab. Mirosława Czerny (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)
▪prof. dr hab. Michał Cyrański (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)
▪prof. dr hab. Paweł Stępień (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska)

▪Dyrektorki i dyrektorzy wyłaniani w konkursach.

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5976&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2F2021%2Easpx


OBSŁUGA SZKÓŁ DOKTORSKICH

▪Sekretariaty wspierają każdego doktoranta/kę w sprawach 
administracyjnych.

▪Legitymacja

▪Ubezpieczenia

▪Stypendia (wniosek w USOS)

▪Rejestracja na zajęcia (kilka tur rejestracji w systemie USOS)

▪UWAGA: Podpisywanie umów oraz składanie rachunków za prowadzone 
zajęcia dydaktyczne w wymiarze przekraczającym godziny wynikające
z praktyk – na Wydziałach.



LOKALIZACJA

▪ www.szkolydoktorskie.uw.edu.pl

▪Forum Szkół Doktorskich (wyszukiwarka promotorów)

▪Sekretariaty SDNH, SDNS oraz MSD: BUW, ul. Dobra 56/66 (pokój 0.108)

▪SDNH: szkola.nh@uw.edu.pl, tel. 22 55 20 262, fp

▪SDNS: phd.ns@uw.edu.pl, tel. 22 55 20 278, fp

▪MSD: szkola.m@uw.edu.pl, tel. 22 55 20 276, 22 55 20 268

▪Sekretariat SDNŚiP ul. Żwirki i Wigury 93, p. 3061 (Wydział Geologii),
szkola.nsip@uw.edu.pl, tel. 22 55 22 144, 22 55 22 145

▪WKRÓTCE miejsce do pracy i networkingu na kampusie centralnym (BUW, parter) oraz
na kampusie Ochota (budynek Wydziału Geologii)

http://www.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/
https://promotorzy.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/pl
https://www.facebook.com/Sekr.SDNH
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057602852561


ETAPY PODRÓŻY

Czego możesz się spodziewać na poszczególnych etapach kształcenia w Szkole Doktorskiej?



PLAN PODRÓŻY

1. Wyznaczenie promotora/promotorki/promotorów, ew. promotorów 
pomocniczych

2. Indywidualny Plan Badawczy

3. Ocena śródokresowa

4. Urlopy

5. Przedłużenie

6. Postępowanie ws. nadania stopnia doktora

1 2 3

5

6



PROMOTORKI/RZY

Wymagania wobec promotorek/ów (PSWN art. 190):

▪promotor/ka - stopień dr hab. lub prof. chyba, że z zagranicy;

▪promotor/ka pomocnicza/y - stopień dr (w momencie wyznaczania nie może być to
osoba z dr hab.) ;

▪promotorem/ką nie może być osoba, która była promotorem/ką 4 doktorantek/ów,
skreślonych z listy doktorantek/ów z powodu negatywnego wyniku oceny
śródokresowej lub

▪promotorem/ką nie może być osoba, która sprawowała opiekę̨ nad przygotowaniem
rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się̨ o stopień́ doktora, które nie
uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.



PROMOTORKI/RZY

▪promotor/ka może mieć pod opieką określoną liczbę doktorantek/ów
(limit w § 19 Regulaminu)

▪co najmniej 1 promotor/ka z UW (pracownik/ca UW zatrudniona/y na etacie bądź
emerytowana/y profesor/ka UW) lub instytucji współprowadzącej szkołę

▪można mieć więcej niż 1 promotora/kę (wyjątek stanowi MSD: trzeba mieć 2)

▪promotora/kę wyznacza Rada Szkoły do 3 miesięcy od przyjęcia do Szkoły Doktorskiej,
w innym wypadku doktorant/ka zostanie skreślona/y z listy (promotora/kę lub
promotorki/ów trzeba zgłosić do Sekretariatu odpowiednio wcześniej)

▪w przypadku wyrażenia chęci zmiany promotora/ki należy niezwłocznie skontaktować się
z sekretariatem Szkoły



INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY

▪IPB ma powstać w ciągu 12 pierwszych miesięcy kształcenia w
Szkole Doktorskiej (kształcenie rozpoczyna się z chwilą złożenia
ślubowania)

▪realizacja IPB podlega ocenie śródokresowej w połowie kształcenia

▪IPB określa termin złożenia rozprawy doktorskiej (!)

▪każda Szkoła ma swój formularz

▪należy pamiętać o uzgodnieniu IPB w promotorem/ką oraz o opinii
promotora/ki pomocniczego (jeśli jest wyznaczona/y)



OCENA ŚRÓDOKRESOWA

▪ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym 

▪przeprowadza ją komisja 3-osobowa
(przynajmniej jedna osoba spoza UW ze stopniem dr hab.)

▪promotor/ka i promotor/ka pomocnicza/y nie mogą być członkami/iniami 
komisji

▪na wniosek doktoranta/ki w pracy komisji ds. oceny śródokresowej może 
uczestniczyć na prawach obserwatora/ki przedstawiciel/ka właściwego 
organu Samorządu Doktorantów



▪Od 1 października 2019 r. postępowania o nadanie stopnia doktora prowadzi się na nowych
zasadach (art. 179 ust. 6 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce).

▪Od 1 października 2019 r. Rada Naukowa Dyscyplin (na UW są 22 RND) bądź Rada Naukowa
Dziedzin nadaje stopień doktora. Wcześniej wyznacza recenzentów.

▪Zasady nadawania stopnia doktora przyjęte przez Senat UW [mogą ulec zmianie!],
uchwała nr 481 Senatu UW w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

▪Biuro Rad Naukowych UW

▪Przydatny Q&A Biura Rad Naukowych

▪Nowe listy wydawnictw naukowych i czasopism naukowych.

POSTĘPOWANIA O NADANIE
STOPNIA DOKTORA

https://radynaukowe.uw.edu.pl/rady-naukowe/
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5094&Source=https%3A//monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/2019.aspx
https://radynaukowe.uw.edu.pl/kontakt/
https://radynaukowe.uw.edu.pl/doktorat/doktoranci-szkol-doktorskich-qa/


POSTĘPOWANIA O NADANIE
STOPNIA DOKTORA

Nowe zasady:

▪oficjalna nazwa procedury to „postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora” A NIE WSZCZYNANIE
PRZEWODU DOKTORSKIEGO

▪wg Ustawy nie ma obowiązku przeprowadzania egzaminów doktorskich, ale RND dyskutują nad
zakresem i formą (do dwóch) egzaminów (potwierdzających uzyskanie efektów kształcenia na poziomie
8 PRK) z danej dyscypliny naukowej (w trybie eksternistycznym może być więcej egzaminów), uchwały
są zamieszczane w Dziennikach Rad Naukowych

▪obowiązkowa weryfikacja efektów kształcenia zgodnych z PRK (Polska Rama Kwalifikacji) na poziomie 8

▪ co najmniej trzech recenzentów

▪publikacja w czasopismach naukowych zamieszczonych na nowej liście czasopism MNiSW lub
monografia opublikowana przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw publikujących
recenzowane monografie naukowe, albo rozdział w takiej monografii.

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx


PRZEDŁUŻENIA KSZTAŁCENIA
W SZKOLE DOKTORSKIEJ

▪Możliwość przedłużenia kształcenia w szkole doktorskiej maksymalnie o 2 lata.

▪Dyrektor, na wniosek doktoranta, zawiesza kształcenie na okres odpowiadający
czasowi trwania:
1) urlopu macierzyńskiego;
2) urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
3) urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

W trakcie zawieszenia kształcenia, na czas trwania urlopu macierzyńskiego,
doktorantka zachowuje prawo do stypendium doktoranckiego w tej samej
wysokości.



PRZEDŁUŻENIA KSZTAŁCENIA
W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Dyrektor może zawiesić kształcenie na wniosek doktoranta/ki w szczególności w następujących
przypadkach:

▪ konieczności realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków przyznanych w trybie
konkursowym, w szczególności przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub Fundację na Rzecz Nauki Polskiej;

▪ realizacji wyjazdów naukowych, w szczególności staży badawczych;

▪ czasowej niezdolności do realizacji kształcenia spowodowanej chorobą;

▪ konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny lub nad dzieckiem do 6. roku
życia, lub posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

W trakcie zawieszenia kształcenia, o którym mowa wyżej, prawo doktoranta/ki do stypendium
doktoranckiego ulega zawieszeniu.

W trakcie zawieszenia okresu kształcenia w Szkole terminy określone w IPB nie biegną.



URLOPY

▪Wszyscy doktoranci/ki mają prawo do wypoczynku – prawo do dni wolnych
(do 8 tygodni w ciągu roku) w czasie, gdy nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

▪Dyrektor, na wniosek doktoranta/ki, może na wnioskowany okres zwolnić
doktoranta/kę z realizacji obowiązków dydaktycznych i badawczych w celach
wypoczynkowych.

▪Doktoranci/ki – pracownicy/e, ale nie uczelni – prawo do 28 dni urlopu na
przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz prawo do zwolnienia od pracy na
przeprowadzenie obrony doktorskiej.



WSPARCIE W PODRÓŻY

Stypendia, dofinansowania badań i mobilności



STYPENDIUM

▪jest oskładkowane, ale nie są opodatkowane (ok 11% stypendium)

▪maksymalnie może być wypłacane przez 4 lata

▪wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

• 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena 
śródokresowa;

• 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena 
śródokresowa

▪aktualnie przed oceną śródokresową: 2 371,70 zł (brutto)

▪aktualnie po ocenie śródokresowej: 3 653,70 zł (brutto)

▪dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł (brutto)

▪UWAGA – NOWE PRZEPISY!



UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
I SPOŁECZNE

▪Wszyscy doktoranci/ki Szkół Doktorskich są objęci ubezpieczeniem społecznym, tj.
odprowadzane są składki emerytalne, rentowe i wypadkowe (wyjątek: w przypadku
doktorantek/ów, którzy są równocześnie emerytami lub rencistami (np. rodzinnymi)
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe ma charakter dobrowolny).

▪Składki są odprowadzane obowiązkowo, bez względu na posiadanie innego tytułu do ich
odprowadzenia.

▪Chętni doktoranci/ki mogą także opłacać składkę chorobową.

▪Składkę zdrowotną opłaca się tylko w przypadku nieposiadania innego tytułu do
ubezpieczenia – np. umowa o pracę lub zgłoszenie do ubezpieczenie przez członka rodziny
(informacja dla obywatelek i obywateli polskich, cudzoziemców i cudzoziemek)

▪Podczas kształcenia w szkole doktorskiej do miesiąca, w którym kończy się 25 rok życia,
zachowuje się prawo do renty rodzinnej z FUS-u.

https://bpm.uw.edu.pl/ubezpieczenie-zdrowotne-doktorantek-i-doktorantow-uw-obywateli-rp-2/
https://bpm.uw.edu.pl/ubezpieczenie-zdrowotne-doktorantek-i-doktorantow-uw-cudzoziemcow-2/


STYPENDIA

▪zapomogi – z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z
powodu zdarzenia losowego (Regulamin, informacje Biura Spraw
Socjalnych)

▪stypendium/nagroda motywacyjna dla najlepszych, w każdej
dyscyplinie – w trakcie negocjacji

▪kredyt studencki

▪stypendia motywacyjne (doktoranckie oraz projakościowe) oraz świadczenia z funduszu świadczeń dla studentów (stypendium rektora,
stypendium socjalne, zapomogi) tylko dla doktorantek/doktorantów – uczestniczek/ków studiów III stopnia

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5728&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2F2020%2Easpx
https://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie


ZAKWATEROWANIE

Domy Studenta UW
▪aktualnie 6 (blisko 2400 miejsc) w różnych punktach miasta
▪zamieszkanie w pokojach lub segmentach
▪po 5 października ostatnia tura rejestracji do DS na wolne miejsca
▪zakwaterowanie przyznawane na 9 miesięcy z możliwością

zamieszkania w wakacje (z pewnymi ograniczeniami)
▪Informacje Biura Pomocy Materialnej
▪Regulamin Domów Studenta UW

Dom Pracownika Naukowego
▪Tury wnioskowania: wiosną i jesienią
▪Informacje
▪Regulamin korzystania z DPN

Zielony, Inteligentny Uniwersytet
▪Wypełnij formularz i miej wpływ na wygląd planowanego nowego

budynku dla doktorantek i doktorantów

https://bpm.uw.edu.pl/akademik-3/
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5575
https://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/dom-pracownika-naukowego/
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/266/M.2013.224.Zarz.53.pdf
https://forms.gle/KZ2J8DcrLJKVhj8K7
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/1.rok_uw_final.pdf


FINANSOWANIE BADAŃ
I DZIAŁALNOŚCI DOKTORANTEK/ÓW 

▪BIURO OBSŁUGI BADAŃ UW 
http://bob.uw.edu.pl/ 

▪WYDZIAŁY – podstawowe 
źródło finansowania badań 
doktorantów i doktorantek 
zarówno ze studiów 
doktoranckich, jak ze szkół 
doktorskich! (również po 
likwidacji DSM - dotacji dla 
młodych naukowców), każdy 
wydział ma własne zasady 
przyznawania dofinansowań.

• 4EU+

• DAAD

• Fulbright

Programy 
międzynarodowe

• NCN

• NAWA

• NCBiR

Programy 
krajowe

• IDUB

• ZIP

• SD UW, Rada Konsultacyjna, FUW, FUV 

Programy 
uczelniane

• Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Inne organizacje 

i fundacje



FINANSOWANIE BADAŃ
I DZIAŁALNOŚCI DOKTORANTEK/ÓW 

IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)):

• nabór w trybie ciągłym w programie mikrograntów IDUB (wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału
pracownic/ków naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantek/ów)

• działanie IV.4.1 Kompleksowy program wsparcia dla doktorantek i doktorantów UW – środki na:

• Wyjazdy krótkoterminowe

• Kursy i szkolenia

• Badania

• Stypendia dla doktorantek/ów w ramach POBów

• działanie IV.2.3 Mobilność studentek, studentów, doktorantek i doktorantów.

• 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych.

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
https://mikrogranty.ckc.uw.edu.pl/


FINANSOWANIE BADAŃ
I DZIAŁALNOŚCI DOKTORANTEK/ÓW 

▪Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), w
ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, do 31 marca 2022
- mobilność doktorancka oraz kształcenie (zajęcia, szkoły letnie/zimowe)

▪filary budżetu Samorządu Doktorantów

▪Rada Konsultacyjna ds. ruchu naukowego

▪Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
(UOTT UW) / inkubator innowacyjności (komercjalizacja badań)

▪Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

▪Fundacja Universitatis Varsoviensis

https://zip.uw.edu.pl/
http://www.doktoranci.uw.edu.pl/dofinansowywanie-projektow/
http://www.rada.uw.edu.pl/
http://uott.uw.edu.pl/
http://www.fuw.pl/
http://fundacjauv.org.pl/


FINANSOWANIE BADAŃ
I DZIAŁALNOŚCI DOKTORANTEK/ÓW 

▪konkursy NCN (Preludium – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby
nieposiadające stopnia naukowego doktora, nabór raz w roku – od marca do
czerwca; OPUS – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców,
nabór 2 razy w roku, w marcu i we wrześniu)

▪programy NCBiR

▪Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

▪Fulbright junior research award

▪Polska Akademia Umiejętności

▪Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

▪Program stypendiów badawczych Marii Skłodowskiej-Curie dla doświadczonych
badaczek/y (Komisja Europejska)

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
https://www.ncbr.gov.pl/
https://www.fnp.org.pl/
https://fulbright.edu.pl/junior-award/
https://www.daad.pl/pl/
https://www.kpk.gov.pl/kategoria/tematyka/h-eu/excellent-science/msca


MOBILNOŚĆ

▪Doktorant/ka może realizować część programu kształcenia na innej uczelni lub w innej
instytucji krajowej, lub zagranicznej, w szczególności w instytucji współprowadzącej Szkołę,
lub w ramach porozumień oraz programów, których Uniwersytet jest sygnatariuszem.

▪Dyrektor w porozumieniu z doktorantem/ką zamierzającym realizować część programu
kształcenia poza Uniwersytetem zawiera i w razie potrzeby zmienia porozumienie o programie
kształcenia oraz ustala związane z tym obowiązki doktoranta na innej uczelni lub w innej
instytucji.

▪Program MOST – odbycie semestru lub roku kształcenia doktoranckiego, a także zaliczenie co
najmniej jednego przedmiotu na innym polskim Uniwersytecie

▪Erasmus+ (do 2027 roku)

▪Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: Programy dla naukowców oraz Program wymiany
osobowej naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa

▪Biuro Współpracy z Zagranicą

http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/most-dla-doktorantow/
http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu/
https://nawa.gov.pl/naukowcy
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2020
http://bwz.uw.edu.pl/


UWAGA – TURBULENCJE!

Jak radzić sobie z możliwymi problemami?



POMOC – GDZIE SZUKAĆ?

▪biuro Samorządu Doktorantów: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl

▪Ombudsman, czyli rzeczniczka akademicka

▪równościowa strona uniwersytecka zawierająca kompleksowe i praktyczne informacje

▪Główna specjalistka ds. równouprawnienia (osoba zajmująca się polityką
antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na UW):
rownouprawnienie@uw.edu.pl

▪Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

▪Koordynator przeciwdziałania mobbingowi

mailto:doktoranci@samorzad.uw.edu.pl
http://www.ombudsman.uw.edu.pl/
http://rownowazni.uw.edu.pl/
mailto:rownouprawnienie@uw.edu.pl
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji/
https://www.uw.edu.pl/koordynator-przeciwdzialania-mobbingowi/


POMOC PRAWNA

▪Rzecznik Praw Doktoranta działający przy KRD: rzecznik@krd.edu.pl

▪Akademicka Poradnia Prawna

▪Klinika Prawa UW

▪Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (mediacje w sprawach
cywilnych, rodzinnych, karnych, rozwiązuje spory akademickie)

▪ punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
prowadzone przez m.st. Warszawę (umawiane przez infolinię 19115)

https://krd.edu.pl/kontakt/rzecznik-praw-doktoranta/
http://www.akademickaporadniaprawna.pl/
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/klinika-prawa
http://mediacje.wpia.uw.edu.pl/
https://ursus.um.warszawa.pl/-/nieodplatna-pomoc-prawna-1


POMOC PSYCHOLOGICZNA

▪Centrum Pomocy Psychologicznej UW
▪szybka pomoc w kryzysie, dostępna bez zapisów (walk-in clinic)
▪konsultacje psychologiczne
▪grupy wsparcia dedykowane doktorantkom i doktorantom
▪warsztaty (np. z prokrastynacji)
▪webinary
▪baza miejsc oferujących bezpłatne wsparcie psychologiczne

▪Biur ds. Osób z Niepełnosprawnościami (konsultacje psychiatryczne)

http://cpp.uw.edu.pl/
https://bon.uw.edu.pl/


SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Czyli jak dostać punkty w programie lojalnościowym ;)



SAMORZĄD DOKTORANTÓW

▪Biuro Samorządu Doktorantów: ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110, godziny
pracy biura dostępne na stronie http://www.doktoranci.uw.edu.pl/ (aktualnie czynne od
poniedziałku do czwartku 9-17, w piątki kontakt zdalny).

▪Każdy doktorant i doktorantka jest członkiem/członkinią Samorządu Doktorantów.

▪Wyłączny reprezentant ogółu doktorantek i doktorantów poprzez swoje organy.

▪Do końca 2023 roku „dwusystem” reprezentacji doktoranckiej (wydziały i szkoły 
doktorskie)

▪Regulamin Samorządu Doktorantów

▪Przedstawiciele Samorządu Doktorantów w różnych organach UW.

▪WYBORY, WYBORY, WYBORY – zachęcamy do działania!

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5587/M.2020.383.Obw.23.pdf


SAMORZĄD DOKTORANTÓW

▪Organami Samorządu są:

• Rada Samorządu Doktorantów,

• Zarząd Samorządu Doktorantów,

• Przewodnicząca/y Zarządu Samorządu Doktorantów,

• Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów,

• Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów,

• Wydziałowe Rady Doktorantów,

• Rady Doktorantów Szkół Doktorskich:

• Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska: doktoranci_msd@uw.edu.pl

• Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych: doktoranci_sdnh@uw.edu.pl

• Szkoła Doktorska Nauk Społecznych: doktoranci_sdns@uw.edu.pl

• Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: doktoranci_sdnsip@uw.edu.pl



SAMORZĄD DOKTORANTÓW

▪KRD – Krajowa Reprezentacja Doktorantów, ogólnopolski przedstawiciel
i wyraziciel woli środowiska doktorantów

▪Porozumienia branżowe i lokalne:

• DFUP – Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich

• PDNHiS – Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

• WPD – Warszawskie Porozumienie Doktorantów

▪Eurodoc – European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers

http://www.krd.edu.pl/
https://www.facebook.com/Warszawskie.Porozumienie.Doktorantow
http://www.eurodoc.net/


MEDIA

▪WWW Samorządu Doktorantów UW: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/

▪FP: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego 
https://www.facebook.com/samorzad.doktorantow.uw/

▪Grupa na FB: Doktoranci UW 
https://www.facebook.com/groups/484519892099043/

▪e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl

▪Twitter: https://twitter.com/SDoktorantow

http://www.doktoranci.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/samorzad.doktorantow.uw/
https://www.facebook.com/groups/484519892099043/
mailto:doktoranci@samorzad.uw.edu.pl
https://twitter.com/SDoktorantow


INNE

▪ system biblioteczno-informacyjny UW (BUW, biblioteki wydziałowe, instytutowe, zakładowe)

▪konto pracownicze – uw.edu.pl

▪zniżki – 51% na przejazdy kolejami (do 35 roku życia), na komunikację miejską (50%) zależnie 
od Rady Miasta, program rabatów studenckich http://here.uw.edu.pl/

▪doktoranckie koła naukowe, studenckie koła naukowe (o ile przewidują możliwość 
członkostwa doktorantek/ów)

▪zarządzenia rektora, uchwały Senatu na stronie: Monitor UW

▪uchwały RND na stronie: Dziennik UW

▪ szablony do tworzenia prezentacji z logotypem UW

▪baza zdjęć

▪oficjalne tłumaczenia nazw jednostek organizacyjnych UW

https://www.buw.uw.edu.pl/
http://here.uw.edu.pl/
https://monitor.uw.edu.pl/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/materialy-o-uw-do-pobrania/prezentacje-i-teksty/?fbclid=IwAR0YGF1lXVL2hwDkOei8Qlmq_IDbxkWxB3s8SgLyvIYThE1o3LJky_4qi6I
http://promocja.uw.edu.pl/multimedia/baza-zdjec/
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5554


INNE

▪Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego

▪Biuro karier UW

▪Oferty pracy

▪Centrum Kompetencji Cyfrowych

▪Platforma e-learningowa Kampus

▪Welcome Point

▪Centrum Współpracy i Dialogu

▪UW dla klimatu

▪Grupa na FB: Pracownicy UW

▪Grupa na FB: IT UW

https://iuw.edu.pl/pl/
http://biurokarier.uw.edu.pl/home
https://www.uw.edu.pl/oferty-pracy/
http://ckc.uw.edu.pl/
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/
http://welcome.uw.edu.pl/
https://cwid.uw.edu.pl/
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-dla-klimatu/


DZIĘKUJEMY

październik 2021 r.
Edycja 2020:
MIKOŁAJ BIESAGA
KATARZYNA DOMBROWICZ
MICHAŁ GOSZCZYŃSKI
NATALIA GRENIEWSKA
DAMIAN LODOWSKI
AGNIESZKA ŁYŚ
DAMIAN MICHALIK
JUSTYNA SOBOLEWSKA

Edycja 2021:
KATARZYNA BUJAK
MACIEJ KOLANOWSKI
PRZEMYSŁAW MROCZKOWSKI
JUSTYNA SOBOLEWSKA


